
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „SLAVA RAŠKAJ“ SPLIT 

Radnička 2, Split 

Ur.broj: 323/2020 

U Splitu, 13. ožujka 2020. godine 

 Temeljem odluke ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, 

Ur.broj: 2181-82-01/01-20-230 od 13. ožujka 2020. godine, Povjerenstvo donosi sljedeću  

 

O B A V I J E S T (POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA 

EDUKATOR/ICA REHABILITATOR/ICA, 1 izvršitelj/ica) 

Kandidati* za radno mjesto Učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica – neodređeno puno radno 

vrijeme – 1 izvršitelj/ica za Odjel „Kamenmost“ (osobe koje ispunjavaju formalne uvjete 

natječaja*; podnijeli su potpunu/urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti 

praktičnoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta 

su: 

1. MARIJANA GLAVAŠ 

2. IVANA TEKLIĆ 

Praktična provjera znanja, sposobnosti i vještina navedenih kandidata, održat će se u 

Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Odjel „Kamnemost“, na adresi Put 

škole 8,  Kamenmost: 

- u četvrtak, 19. ožujka 2020. godine, po rasporedu: 1. u 10,30 sati – 

MARIJANA GLAVAŠ; ; 2. u 11,00 sati – IVANA TEKLIĆ 

Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na 

natječaj. 

Praktična provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta se 

sastoji od 5 područja koja se ocjenjuju od strane članova Povjerenstva na sljedeći način: 

- s lakoćom – 1 bod 

- teže – 0.5 boda 

- neuspješno – 0 bodova 

Za svaki dio praktične provjere dodjeljuje se od 0-1 bod. Smatra se da su kandidati uspješno 

položili praktičnu provjeru ako su za sve dijelove provjere ukupno dobili najmanje 2.5 

bodova. Kandidati koji uspješno polože praktičnu provjeru, pristupit će intervjuu (razgovoru) 

s članovima Povjerenstva, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem elektronske pošte. 

Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne 

ciljeve, motivaciju kandidata/kinja za rad u Centru te stečeno radno iskustvo i rezultate 

ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima 

od  0 do 10. 

 

PRAVILA TESTIRANJA: 



Kandidati/kinje su dužni doći u predvorje Centra 10 minuta prije početka održavanja 

testiranja. Kandidati/kinje koji dođu nakon  10,30/11,00 sati, neće moći pristupiti testiranju. 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće 

identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati 

identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim 

natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno 

mjesto za koje se obavlja praktična provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje 

poslova radnog mjesta, ne mogu pristupiti praktičnoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina 

bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, isti će pristupiti praktičnoj provjeri znanja, 

sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno: 

- Koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; 

- Napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija. 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila, bit će udaljen s praktične provjere, a 

njegova/njezina provjera se neće razmatrati.       

   

                                                                                                                     POVJERENSTVO 

 


